
A transição foi marcante. Do
prato de muitos paraenses,
misturado ao arroz e feijão,

em menos de uma década o açaí mi-
grou para o cardápio de lanchonetes e
academias no Brasil, nos Estados Uni-
dos e na Europa, vendido como elixir
da juventude e fonte de energia. "An-
tes, o açaí era apenas um alimento da
população pobre; hoje, tornou-se fonte
de renda de muitas famílias", conta
Francisco Santos de Carvalho, dono de
dez hectares plantados com a palmeira
do açaí no Pará.

Carvalho vem observando o au-
mento da demanda com alegria, mas
também com apreensão. "Ficou mais

difícil consumir o açaí aqui no estado,
pois o preço subiu muito", diz. Segundo
Gustavo Marquim, secretário de Po-
lítica Agrícola do Pará, a produção de
açaí cresceu 126% entre 2003 e 2008, e
os preços no atacado deram um salto
de 166%, para cerca de 90 centavos de
dólar o quilo.

Essa situação, entretanto, não é o
único desequilíbrio que ameaça o mer-
cado do açaí: o aumento da demanda
tampouco foi acompanhado de inves-
timento em tecnologia e de aperfeiçoa-
mento no sistema produtivo, sobretudo
da colheita, que aumentasse a eficiên-
cia do processo. "Muitas plantações es-
tão em lugares de difícil acesso, e ainda

não se popularizou um sistema que
facilite a colheita em palmeiras que
podem alcançar mais de dez metros de
altura", conta Euvaldo Bringel Olinda,
presidente do Instituto Frutal. "Isso faz
com que cerca de 30% da produção não
seja colhida."

Maria do Socorro Padilha de Olivei-
ra, especialista da Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
em palmeiras nativas da Amazónia,
conta que a colheita do fruto "ainda é
feita por jovens, preferencialmente de
pouco peso, que escalam as plantas
com o auxílio de uma peçonha - laço
de corda para apoio dos pés - e levam
uma faca para cortar os cachos. É um



sistema bem arrisca-
do", diz.

A lentidão para
aperfeiçoar essa técni-
ca pode ameaçar um
mercado que ainda
tem grande potencial
de crescimento, já
que, segundo o Ibraf
(Instituto Brasileiro
de Frutas), das 600
miltoneiadas de açaí colhidas em 2009,
apenas 20% foram destinadas à expor-
tação - sobretudo para Estados Unidos,
Canadá, França, Japão, Chile, Argentina
e Holanda.

O relatório 'Açaí; Técnicas de Culti-
vo e Processamento", apresentado em
2007 pelos pesquisadores Maria Padi-
Iha, João de Farias e Neto da Silva, já
alertava para a necessidade do aprimo-
ramento desse cultivo. "Sem a adoção
de novas tecnologias, a produtividade
vai cair", reforça Nardye de Sena, geren-
te executiva de Fruticultura da Secreta-
ria de Estado da Agricultura do Pará.

Não bastasse a grande barreira
produtiva, a falta de organização desse
segmento dá margem a outros fatores
que também podem prejudicar o cresci-
mento do mercado externo para o açaí.

Nos EUA, produtos
que dizem ter o açaí
como matéria-prima
são vendidos com
promessas pouco ou
nada fundamenta-
das. Entre elas.uma
feita pelo cardiolo-
gista Mehmet Oz no
programa da apre-
sentadora Oprah

Winfrey, dizendo que o açaí estava na
lista dos dez alimentos que mais preve-
niam rugas. Sem contar os sparris com
propagandas como: "Perca peso com o
segredo de emagrecimento preferido
de Oprah!", que aguçou a desconfiança
de especialistas e foi tema da reporta-
gem "Céticos Questionam Benefícios do
Açaí", publicada no jornal The New York
Times, em março do ano passado.

"Vender uma coisa como milagrosa

não faz parte de um trabalho profissio-
nal", avalia Marcos Soares, do Projeto
Setorial Integrado de Promoção de Fru-
tas e Derivados no Exterior da Apex
(Agência de Promoção de Exportações).
"Existe toda uma estratégia de entrada
nos mercados prioritários. E, por isso,
não é adequado tirar proveito de situa-
ções que alimentam modismos."

Para Sena, da Secretaria de Agricul-
tura do Pará, uma das formas de garan-
tir competitividade e sustentabilidade
ao mercado do açaí é fazer com que
os produtores participem do processa-
mento e da comercialização do produto
internacionalmente. "Hoje, a maioria
não tem noção do que é o mercado ex-
terno e perde muitas oportunidades de
agregar valor ao produto e receber mui-
to mais por ele", diz. "E isso poderá mu-
dar a realidade de muitos habitantes da
Amazônia brasileira", conclui.

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 385, p.38-39, mar. 2010.




